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المالديف
نشاط صندوق 

أبوظبي للتنمية في

بدأ نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في جزر المالديف في عام 1976، وساهم 
الصندوق منذ ذلك الحين في دعم جهود الحكومة المالديفية لتحفيز مسيرة 

التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتمكينها من مواجهة التحديات التنموية 
من خالل تمويل مشاريع البنية التحتية التي تغطي أكثر القطاعات أهمية في 

اقتصاد البالد بما فيها قطاعات اإلسكان، االتصاالت والنقل والطاقة.

تعد السياحة جزءًا مهمًا وأساسيًا في االقتصاد المالديفي، كون السياحة 
هي القطاع االقتصادي األكبر في الدولة وتلعب دورًا رئيسيًا في جذب العمالت 

الصعبة لدعم االقتصاد الوطني، وخلق فرص التوظيف، ومن هذا المنطلق عمل 
الصندوق على تمويل مشاريع تساهم في رفد المقومات السياحية التي تتمتع 

بها الدولة كقطاع النقل والطاقة.

وقد بلغ إجمالي القروض والمنح المقدمة من الصندوق لدعم عملية التنمية 
المستدامة في المالديف 753 مليون درهم، خصصت لتمويل عشرة مشاريع 

تنموية في مختلف القطاعات التنموية. 



قيمة التمويلعدد المشاريعنوع التمويل

5273إجمالي القروض 

5480إجمالي المنح

10753المجمـوع
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

النسبة القيمة عدد المشاريع القطاع

%7 55 1 االسكان

%63 449 3 النقل

%3 22 1 الطاقة

%0 2 1 التعليم

%0 18 1 الصحة 

%27 207 3 قطاعات متنوعة

%100 753 10 المجموع
)المبالغ بالمليون درهم إماراتي(

إجمالي التمويالت المقدمة للمالديف
حقائق وأرقام

التوزيع القطاعي للمشاريع التنموية

4 المالديف

جميع األرقام محدثة حتى يناير 2020



لمحة عامة
عن المشاريع



78 المالديفالمالديف

تطوير مطار 
هلولي

سنة التمويلقيمة التمويل

قـــــام صنـــــدوق أبوظبـــــي للتنميـــــة فـــــي عـــــام 1978، بتمويـــــل مشـــــروع تطويـــــر مطـــــار هلولـــــي 
فـــــي العاصمـــــة “مالـــــي” بمـــــا يســـــاهم فـــــي تعزيـــــز قدرتـــــه االســـــتيعابية مـــــن المســـــافرين 

والطائـــــرات والشـــــحنات.

وقد تضمن المشروع ردم األراضي الالزمة لتوسيع المدرج وزيادة القدرة االستيعابية للمطار 
الستقبال الطائرات العمالقة، إلى جانب تطوير مرافق المطار من خالل إنشاء مستودعات 

للوقود وتوريد معدات االتصال الالسلكي والمالحة الجوية.

وساهم هذا المشروع في إحداث نقلة نوعية في قدرات المطار، وبالتالي تمكينه من دعم 
النمو في أعداد السياح الذين يتوافدون إلى البالد من مختلف أنحاء العالم، األمر الذي كان له 

تداعيات إيجابية على القطاع السياحي والعديد من األنشطة االقتصادية المرتبطة به.

7.71978 مليون درهم

 مشروع المساكن
وتطوير البنية التحتية

سنة التمويلقيمة التمويل

ساهم الصندوق في إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية في جزيرتي كولهوفشي 
وفيلهوفشي في المالديف واللتين كانتا من أكثر الجزر تضررًا جراء إعصار تسونامي الذي 

تعرضت له البالد في عام 2009.

وشمل المشروع الذي مولة الصندوق بقيمة 55 مليون درهم إقامة 179 وحدة سكنية، إضافًة 
إلى إنشاء شبكات للصرف الصحي ومحطات الكهرباء في الجزيرتين، كما تضمن المشروع 

تمويل الخدمات الهندسية واالستشارية للمباني.

552009 مليون درهم



910 المالديفالمالديف

محطة أرضية 
لالتصاالت الالسلكية

سنة التمويلقيمة التمويل

قدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضًا بقيمة 4 ماليين درهم لتمويل إنشاء محطة أرضية 
لالتصاالت الالسلكية في جزر المالديف، للمساهمة في االرتقاء بقدرات قطاع االتصاالت، بما 

ينعكس إيجابيًا على النمو االقتصادي، وتسهيل االتصاالت المحلية والدولية.

واستهدف المشروع تزويد جزيرة مالي في المالديف بتقنيات متطورة في عالم االتصاالت من 
خالل إنشاء محطة أرضية لالتصال الالسلكي عالية التردد، إلى جانب توريد وتركيب أجهزة ربط 

عالية التردد ومعدات أخرى وتمويل الدراسات االستشارية الخاصة بالمشروع.

41976 مليون درهم

المركز 
الثقافي

سنة التمويلقيمة التمويل

مول صندوق أبوظبي للتنمية مشروع المركز الثقافي الديني في المالديف، والذي يعد من 
أكبر المراكز اإلسالمية في البالد وأحد معالمها البارزة.

ويهدف المركز إلى تنظيم برامج وأنشطة للتعريف بتعاليم الدين اإلسالمي السمحة، كما 
يضم المركز أكبر مسجدًا في جزر المالديف ومكتبة إسالمية، إضافًة إلى قاعة لالحتفاالت 

الدينية والوطنية.

1.81983 مليون درهم



1112 المالديفالمالديف

تحويل النفايات 
إلى طاقة 

سنة التمويلقيمة التمويل
222015 مليون درهم

مطار 
فيالنا الدولي

سنة التمويلقيمة التمويل

يهدف المشروع إلى تطوير وتوسعة مطار فيالنا الدولي في جزيرة هولهولي وذلك من 
خالل تحسين مرافق المطار وتوسيع طاقته االستيعابية ليتوائم مع النمو المضطرد في 

قطاع السياحة،

حيث ستلبي التوسعة الجديدة استيعاب زيادة حركة المسافرين البالغة 7.5 مليون مسافر 
سنويًا، مما ينعكس ايجابًا على تنشيط حركة النقل والسياحة في البالد وبالتالي تعزيز 

دخل الدولة من القطاع السياحي وتحسين المستوى المعيشي للسكان. ويشمل المشروع 
بناء مدرج بطول 3,400 متر وممرات انتظار الطائرات قادرة على استيعاب طائرات اإليرباص 

الضخمة، إضافة لتطوير وتحسين المدرج القديم، وإنشاء كاسر لألمواج لحماية المدرج الجديد 
وتطوير المبنى الغربي للركاب لرفع طاقته االستيعابية ليضم 26 موقعًا للطائرات، ومبنى 

للرحالت الدولية األمر الذي ينعكس على تحسين الكفاءة التشغيلية للمطار.

كما يشمل المشروع إنشاء الرصيف الدولي للمطار، ومبنى لصيانة المطار وكذلك توسعة 
منطقة تحميل وتخزين البضائع بمساحة تبلغ حوالى 6,000 متر مربع، ومرافق خاصة 

للطائرات المائية ومحطة للدفاع المدني. وتتضمن التوسعة الجديدة محطة شحن قادرة على 
استيعاب 120 ألف طن من الشحن الجوي سنويًا ومحطة وقود بقدرة استيعابية 45 ألف متر 

مكعب من الوقود.

1842017 مليون درهم

نظرًا لما يمثله قطاع الطاقة المتجددة من أهمية ونتائج واعده في تسريع عملية التنمية 
في الدول النامية، مول الصندوق مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في المالديف.

حيث يوفر المشروع جزءًا كبيرًا من احتياجات مدينة أدو في المالديف من الطاقة الكهربائية 
من مصادر نظيفة. كما يعمل على تخفيض استهالك نحو 1.9 مليون لتر من الديزل وتقليل 

حجم النفايات بنسبة %10.

ويتكون المشروع من إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية من خالل حرق النفايات بطريقة 
صديقة للبيئة، بحيث تستخدم الحرارة في توليد حوالي 4 ميغاواط من الطاقة الكهربائية 

تلبى 18% من احتياجات مدينة أدو من الكهرباء.
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دعم ميزان 
المدفوعات 

سنة التمويلقيمة التمويل
182017 مليون درهم

قيمة التمويل

مشروع مطار 
مافارو في المالديف

سنة التمويل

يهدف مشروع مطار مافارو في جزر المالديف إلى تنمية قطاعي النقل والسياحة واستيعاب 
العدد المتزايد من السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم للمالديف.

كما يعمل المطار الجديد على تحفيز األنشطة اللوجستية واالقتصادية المتنوعة ويحقق 
التنمية المستدامة في البالد. 

ويقع مطار مافارو في منطقة جزر نانو ويعمل على خدمة مناطق شمال وشرق المالديف، 
ويساهم في تعزيز دخل الدولة من القطاع السياحي ويشجع على جذب االستثمار، مما 

ينعكس إيجابًا على جودة حياة السكان، ويوفر فرص عمل جديدة لهم. ويتضمن المشروع 
بناء مدرج بطول 2200 متر وممرات انتظار الطائرات وطرق الخدمات الستيعاب طائرات إيرباص 

إيه 320، و200، وطائرات البوينغ 737. كما يشمل المشروع إنشاء المباني الرئيسية للمطار 
ومعدات الصيانة، كذلك تشييد مباني إدارة المطار، ومحطة لمكافحة الحريق، وبرج المراقبة 

ومحطة لتحلية المياه، ومولد كهرباء إضافة إلى أعمال البنية التحتية من عمليات ردم المياه 
وإيصال خطوط الكهرباء والماء، وخدمات االتصال السلكية والالسلكية.

1912018 مليون درهم

قدم الصندوق منحة مالية بقيمة 18مليون درهم إلى الحكومة المالديفية لدعم ميزان 
المدفوعات بهدف توفير السيولة الالزمة التي تحتاجها المالديف لدعم جهودها الرامية 

 لالرتقاء بقطاعات التنمية األساسية، وتحفيز خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية 
في البالد. 

ويأتي دعم الصندوق لميزان المدفوعات في الدول النامية بهدف تمكينها من مواجهة 
التحديات االقتصادية وتنفيذ خططها التنموية.
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توفير معدات 
ومستلزمات طبية

قيمة التمويل

قيمة التمويل

سنة التمويل
18.42019 مليون درهم

دعم ميزان 
المدفوعات

سنة التمويل

يحرص الصندوق على االستثمار في مشاريع البنية التحتية في الدول النامية، نظرًا ألهميتها 
وأثرها التنموي في دعم االقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل تهيئة 

وتحسين البيئة األساسية الالزمة.

حيث يأتي تمويل الصندوق لميزان المدفوعات لحكومة المالديف بقيمة 184 مليون درهم 
بهدف تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية ضمن الخطط االستراتيجية والتنموية في البالد، 

مما يسهم في جذب االستثمارات الخارجية وينشط حركة التجارة والتنقل والسياحة إلى 
جانب دورها الهام في خلق فرص العمل للسكان في البالد.

1842019 مليون درهم

يسعى المجتمع الدولي لتحقيق األهداف اإلنمائية في الدول النامية واتباع ممارسات 
مستدامة في جميع القطاعات منها القطاع الصحي.

من خالل توفير الخدمات الصحية في العديد من الدول التي تعاني من نقص في الخدمات 
الصحية والعالجية نتيجة الزيادة المطردة في أعداد السكان، ال سيما وان الخدمات الصحية 
الشاملة والميسرة تتصدر أولويات األهداف اإلنمائية العالمية. وانطالقًا من ذلك فإن تطوير 

القطاع الصحي يأتي ضمن األولويات التي يسعى صندوق أبوظبي للتنمية إلى دعمها 
لتحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي في الدول النامية، وتوفير وسائل طبية وعالجية 

متقدمة تساعد تلك الدول على تحقيق أهدافها التنموية.

وفي هذا اإلطار حرص الصندوق على مساعدة حكومة المالديف من خالل تمويل تنموي 
لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمواطنيها ومساعدتها على تلبية الطلب 

والضغط المتزايد على الخدمات الطبية والعالجية، وتمكين الحكومة من تقديم العالج 
لمواطنيها ضمن أفضل المعايير الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الطبي.

وهدف الدعم المقدم إلى توفير المعدات والمستلزمات واالحتياجات الطبية الالزمة في 
المستشفيات والمراكز الطبية مما ترك تأثيرًا إيجابيًا على القطاع الصحي في المالديف 

وحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
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